
 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                  
موخره  45120/62/98تاییدیره شرماره شوراي محترر  اسريمش شرهر    158/09/98-25   شهرداري بندرگز قصد دارد به استناد مجوز شماره  

طریر  از  یک دسرتااه سرنش شر ن  دفر ش تعدانسبت به نامه مالش شهرداریها  آئین 13در اجراي ماده کمیته انطباق فرمانداری  15/10/98
لیه مراحل برگزاری مزایرده از دریافرت اسرناد ترا ارائره ای رنهاد قیمرت   بازگ رایا ااکرا  از طریر  سرامانه سرتاد انجرا  کاقدا  نماید. مزایده

 خواهد شد 
از طری   16/04/99شنبه مورخه ر ز د  14اعت تا س 25/03/99انت ار ر ز ی  نبه مورخه از تاریخ  بازدید مهلت

 www.setadiran.irآدرس :  سامانه تدارکا  ال تر نی ا د لت )ستاد ( به
 م خصا  :

ی دستااه –ماسه شور حلز نا ی دستااه –د  دستااه سرند –فیدر فلزی –تابلوی برق )قدر    فرمان( د  دست کامل  
 .ما باشد سری نوار نقاله  6 – 500*700سنک ش ن کوبیت 

 رایط مزایده :ش
دستااه سنش ش ن شهرداری براساس نظریه کارشناس رسما دادگستری به مبلغ  قیمت اایه یک-1

 ریال ما باشد 000/000/150/6
ریرال بره شرماره  000/500/307بره مبلرغ قیمت اایره  %5اس از بازدید نسبت به  اریزمتقاضیان شرکت در مزایده  – 2

اقردا    الرل فری  رکت در مزایرده سرررده نرزد بانرک ملرت شرعبه بنردرگز بعنروان ضرمانت شر 49/6950789حساب 
 به  احد امور مالا شهرداری تحویل نمایند .  16/04/99 اریزی را تا قبل از اایان  قت اداری ر ز د شنبه 

ر ز کراری  20بمد   17/04/99مورخه  شنبهسه تا ر ز  25/03/99مورخه   نبهی از ر ز مهلت شرکت در مزایده  -3
 باشد . می

شرنبه چهارلرب  ر ز  10  با حضرور اعضرای کمیسریون معرامي  راس سراعت  دفتر شهرداردر کمیسیون مزایده - 4 
 ما باشد .  18/04/99مورخه 

گهرا   کارشناسرا   دیارر حقروق د لترا از قبیرل : مالیرا  ا شر مزایدهکلیه هزینه هاي انجا  شده  – 5   مرل )انت رار آ
 مش باشد .بعهده برنده مزایده عوارض ، مالیا  بر ارزش افز ده ( 

 کمیسیون در رد  یا قبول هر یك از ای نهادا  مختار مش باشد . – 6
  ترتیب اثر داده نخواهد شد.  فاقد سررده   یا بعد از مهلت مقرر  الل گردد  به ای نهادا  مخد ش -7
 شرکت کنندگان در مزایده در لور  برنده ن دن ، سررده آنان عینًا مسترد ما گردد . -8
 3100002262000بره حسراب ساعت نسبت به  اریز کرل بهرا   72زایده موظف است حداکثر ظرف مد  برنده م -9

درآمد شهردای نزد بانک ملا اقدا  نمایرد . در ییرر اینصرور  سرررده  اریرزی شررکت در مزایرده بره نرر  شرهرداری 
  بندرگز بد ن هیچ گونه اخطاری ضبط خواهد شد .

اقردا  ننمایرد سرررده بره ترتیرب ترا نررر سرو  بره نرر   9به اسرتناد بنرد   اریز کل بهاچنانچه برنده مزایده نسبت به  -10
 شهرداری ضبط خواهد شد .

درلرد سرررده شررکت در مزایرده  5در لور  انصراف نرر ا ل ، اختيف مبلغ ای نهادی نرر د   یا سو  بری  از -11
 باشد ، مزایده باطل اعي  خواهد شد .

 شهرداري تماس حالل نمایید . امور مالش احد   0173436-7375شماره تلرن انید با جهت اطيعا  بی تر مش تو
مررا باشررد  4871616736کررد اسرتا  -خیابرران امرا  جعرررر لررادق )ا( شرهرداری بنرردرگز  –بنرردرگز  –آدرس : گلسرتان 

.(010847) 

 جعرر رضائا                                                                                                                             
 بندرگزشهردار                                                                                                                            

 شهرداري بندرگز  کتبی آگهي مزايده
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